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Vilniaus miesto savivaldybei 

Dėl active.vilnius.lt sistemos atvėrimo mažiau galimybių turinčioms gyventojų grupėms tvarkos paruošimo 

 

KSI Forumo nariai dirba su mažiau galimybių turinčiomis vilniečių grupėmis. Pastaruoju metu nerimą dėl socialinės 

atskirties didinimo kelia pastebėjimai dėl „active.vilnius“ kuriamų precedentų: 

Iš vienos pusės džiugu, kad Vilniaus miesto savivaldybė turi viešą, skaidrią sistemą „active.vilnius“ nuomotis 

sutvarkytas viešas erdves. Tikrai matome, kad klubai, komandos neformaliu būdu ugdančios vaikus ar šiaip 

sportuojantys gali laisvai planuotis savo veiklas išsinuomodami viešus aikštynus. 

Tačiau kelia nerimą, kad laisvu nuo nuomos laikotarpiu ar pavyzdžiui nuomininkams užimant tik pusę aikštyno, 

savaitės dienomis mikrorajonų vaikams ar jaunimui aptvertos stadionų erdvės būna užrakintos.  

Taip pat pastebime, kad ne visų miesto vaikų ir jaunimo šeimos gali mokėti už sporto būrelius, kurių treneriai/klubai 

išsinuomoja erdves. To pasekoje KSI Forumo narių socialiniai darbuotojai dalinasi vaizdais, kai sutvarkytame gražiame 

dideliame stadione sportuoja 10-15 pvz. FK „Ateitis“ vaikų, o apie 20-30 vaikų ir jaunuolių trinasi aplink tvoras 

neturėdami galimybės pamėtyti į krepšį ar pažaisti tinklinį, kuris tuo metu yra laisvas.  

Pastebime, kad tokie vaizdai kelia socialinę įtampą ir kuria neteisybės/priešiškumo/bejėgiškumo jausmą, bei didina 

socialinę atskirtį tarp vilniečių. 

Todėl kreipiamės į Jus prašydami: 

a) Sukurti tvarką, pagal kurią negalintys mokėti už lauko aikštyną (futbolo, krepšinio, tinklinio aikštes) 

mikrorajono vaikai/jaunimas ne tik savaitgaliais galėtų naudotis viešomis erdvėmis, joms nesant 

užimtoms. 

b)  Numatyti kvotas ar kitą sistemą, kuria vaikų dienos centrai/jaunimo centrai/gatvės darbuotojų 

komandos galėtų lengvatinėmis sąlygomis rezervuotis laikus, kuriais ir socialinėje atskirtyje esantys 

asmenys (neišgalintys susimokėti už stadionų nuomą) galėtų naudotis vieša infrastruktūra. 
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